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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa 
oleville tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsiville jäsenvaltioille tarkoitettuja 
riskinjakovälineitä koskevien tiettyjen säännösten osalta
(COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0655),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 177 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0350/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 8. joulukuuta 2011 antaman 
lausunnon1,

– on kuullut alueiden komiteaa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä talousarvion valvontavaliokunnan 
ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tällaista rahoitustukea myönnettiin 
Unkarille neuvoston päätöksellä 
2009/102/EY, Latvialle neuvoston 
päätöksellä 2009/290/EY ja Romanialle 
neuvoston päätöksellä 2009/459/EY.

(8) Tällaista rahoitustukea myönnettiin 
Unkarille neuvoston päätöksellä 
2009/102/EY ja Romanialle neuvoston 
päätöksellä 2009/459/EY.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Euroalueen 17 jäsenvaltion 
valtiovarainministerit allekirjoittivat
11 päivänä heinäkuuta 2011 sopimuksen 
Euroopan vakausmekanismin (EVM) 
perustamisesta. Tarkoituksena on, että
vuoteen 2013 mennessä EVM:llä
hoidetaan tällä hetkellä Euroopan 
rahoitusvakausvälineellä ja Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismilla 
hoidettavat tehtävät. Sen vuoksi tämä 
tuleva mekanismi olisi otettava huomioon 
jo tässä asetuksessa.

(9) Euroalueen 17 jäsenvaltiota
allekirjoittivat 2 päivänä helmikuuta 2012
sopimuksen Euroopan vakausmekanismin
(EVM) perustamisesta. Tarkoituksena on, 
että EVM tulee voimaan heinäkuuhun 
2012 mennessä ja sillä hoidetaan tällä 
hetkellä Euroopan rahoitusvakausvälineellä 
ja Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismilla 
hoidettavat tehtävät. EVM olisi sen vuoksi 
otettava huomioon jo tässä asetuksessa.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Eurooppa-neuvoston jäsenten 
30 päivänä tammikuuta 2012 antamassa 
julkilausumassa valtion- ja hallitusten 
päämiehet vaativat Euroopan 
investointipankilta enemmän tukea 
infrastruktuurihankkeille ja pyysivät 
neuvostoa, komissiota ja Euroopan 
investointipankkia tarkastelemaan 
mahdollisia vaihtoehtoja tehostaa EIP:n 
toimia kasvun tukemiseksi ja antamaan 
asianmukaisia suosituksia, jotka koskevat 
muun muassa mahdollisuuksia vivuttaa 
EIP-ryhmän rahoituskapasiteettia 
unionin talousarvion avulla. Tällä 
asetuksella pyritään vastaamaan tähän 
pyyntöön pyrittäessä hallitsemaan kriisiä.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Näiden ongelmien helpottamiseksi ja 
toimenpideohjelmien ja hankkeiden 
täytäntöönpanon nopeuttamiseksi sekä 
talouden elpymisen tukemiseksi on 
aiheellista, että niiden jäsenvaltioiden
hallintoviranomaiset, joilla on ollut 
vakavia vaikeuksia rahoitusvakautensa 
kanssa ja joille on myönnetty rahoitustukea 
jostakin edellä mainitusta mekanismista, 
voivat osoittaa rahoitusvaroja 
toimenpideohjelmista sellaisten 
riskinjakovälineiden perustamiseen, joilla 
tarjotaan lainoja tai lainatakuita tai muita 

(13) Näiden ongelmien helpottamiseksi ja 
toimenpideohjelmien ja hankkeiden 
täytäntöönpanon nopeuttamiseksi sekä 
talouden elpymisen tukemiseksi niiden 
jäsenvaltioiden, joilla on ollut vakavia 
vaikeuksia rahoitusvakautensa kanssa ja 
joille on myönnetty rahoitustukea jostakin
asetuksen (EY) N:o 1083/2006, sellaisena 
kuin se on muutettuna neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
muuttamisesta tiettyjen 
rahoitusvakautensa osalta vakavissa 
vaikeuksissa olevien tai vakavien 
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rahoitusjärjestelyjä toimenpideohjelmissa 
suunniteltujen hankkeiden ja 
toimenpiteiden tukemiseksi.

vaikeuksien uhasta kärsivien 
jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien 
tiettyjen säännösten osalta 13 päivänä 
joulukuuta 2011 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EU) N:o 1311/20111, 77 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetusta
rahoitustukimekanismista, on voitava
osoittaa rahoitusvaroja 
toimenpideohjelmista sellaisten 
riskinjakovälineiden perustamiseen, joilla 
tarjotaan lainoja tai lainatakuita tai muita 
rahoitusjärjestelyjä toimenpideohjelmissa 
suunniteltujen hankkeiden ja 
toimenpiteiden tukemiseksi.

___________
1 EUVL L 337, 20.12.2011, s. 5.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Koska EIP:llä on vankka 
asiantuntemus infrastruktuurihankkeiden 
merkittävänä rahoittajana ja se on 
sitoutunut tukemaan talouden elpymistä, 
komissiolla pitäisi olla mahdollisuus luoda
riskinjakovälineitä yhdessä EIP:n kanssa.
Yhteistyön täsmälliset ehdot ja 
edellytykset olisi vahvistettava komission 
ja EIP:n välisellä sopimuksella.

(14) Koska EIP:llä on vankka 
asiantuntemus infrastruktuurihankkeiden 
merkittävänä rahoittajana ja se on 
sitoutunut tukemaan talouden elpymistä, 
komissiolla pitäisi olla mahdollisuus 
perustaa riskinjakovälineitä tekemällä 
näistä yhteistyösopimus EIP:n kanssa.
Asetuksessa on annettava esimerkkejä 
tämänkaltaisten yhteistyösopimusten 
tärkeimmistä ja tyypillisistä ehdoista ja 
edellytyksistä, jotta taattaisiin 
oikeusvarmuus, mutta koska asetuksessa 
tarkoitettu riskinjakoväline on tarkoitettu 
erityisesti kriisinhallintaan, yhteistyön 
konkreettiset ja erityiset ehdot ja 
edellytykset olisi vahvistettava kussakin 
komission ja EIP:n välisessä 
yhteistyösopimuksessa Euroopan 
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yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun 
neuvoston asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 1605/2002 
(jäljempänä varainhoitoasetus) 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Lainsäädännön selkeyttämiseksi ja 
oikeusvarmuuden parantamiseksi 
asetuksen uuteen 36 a artiklaan olisi 
sisällytettävä riskinjakovälineen 
määritelmä. Sen mukaisesti 
riskinjakovälinettä käytettäisiin lainoihin 
ja lainatakuisiin sekä muihin 
rahoitusjärjestelyihin rahoitettaessa 
Euroopan aluekehitysrahastosta tai 
koheesiorahastosta osarahoitettujen 
toimien sellaisia investointikustannuksia, 
joita ei voida pitää asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 55 artiklan 
mukaisina tukikelpoisina kustannuksina 
tai 2 artiklan 5 kohdan mukaisina 
julkisina menoina valtiontukea koskevien 
unionin sääntöjen mukaisesti. Tässä 
mielessä on lisäksi vahvistettava poikkeus 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 54 artiklan 
5 kohtaan.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) Jäsenvaltion, joka pyytää 
komissiolta lupaa hyödyntää 
riskinjakovälinettä, olisi ilmaistava 
kirjallisessa pyynnössään selkeästi, miksi 
se katsoo täyttävänsä jonkin asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 77 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuista 
tukikelpoisuusedellytyksistä, ja 
todistaakseen tukikelpoisuutensa sen olisi 
liitettävä pyyntöönsä kaikki kyseisessä 
asetuksessa vaaditut tiedot. Pyynnön 
esittäneen jäsenvaltion olisi (samalla kun 
se luettelee ehdotetut hankkeet ja 
rahoitustarpeet konkreettisesti) yksilöitävä 
pyynnössään myös koheesiopolitiikan 
välineistä osarahoitusta saavat ohjelmat 
sekä osuus, jonka se haluaa siirtää 
kyseisten ohjelmien vuosien 2012 ja 2013 
määrärahoista riskinjakovälineeseen. 
Tämän vuoksi jäsenvaltion on esitettävä 
pyyntönsä komissiolle 31 päivään 
elokuuta 2013 mennessä, jotta komissio 
voisi antaa päätöksen pyynnön esittäneen 
jäsenvaltion osallistumisesta 
riskinjakovälineeseen 31 päivään 
joulukuuta 2013 mennessä. Kun komissio 
on antanut jäsenvaltion pyyntöä koskevan 
päätöksensä, kyseisiä EAKR:sta ja 
koheesiorahastosta rahoitettuja 
toimenpideohjelmia on tarkistettava ja 
muutettava asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
33 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 c) Riskinjakovälineestä annettavaan 
tukeen oikeutettujen toimien olisi oltava 
joko suurhankkeita, joista komissio on jo 
antanut asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
41 artiklan mukaisesti päätöksensä, tai 
muita EAKR:sta tai koheesiorahastosta 
osarahoitettuja hankkeita, jotka liittyvät 
johonkin tai joihinkin EAKR:n tai 
koheesiorahaston toimenpideohjelmaan 
ja joiden investointikustannuksia 
yksityisten rahoittajien rahoitus ei riitä 
kattamaan. Lisäksi jos 
riskinjakovälineessä on vielä käytettävissä 
varoja, voidaan myös valita toimia, jotka 
auttavat saavuttamaan pyynnön 
esittäneen jäsenvaltion kansallisen 
strategisen viitekehyksen tavoitteet ja 
yhteisön koheesiopolitiikan strategisten 
suuntaviivojen tavoitteet ja jotka edistävät 
luonnostaan kasvua ja tukevat talouden 
elpymistä.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 d) Pyynnön esittävän jäsenvaltion olisi 
lisäksi yksilöitävä pyynnössään määrä, 
jonka se voi käyttää sille asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 18 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti osoitetuista koheesiopolitiikan 
määrärahoista yksinomaan omaksi 
hyväkseen ja joka voidaan sitoa 
riskinjakovälineen tavoitteisiin 
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yksinomaan unionin vuosina 2012 ja 
2013 tehtävistä talousarviositoumuksista 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 75 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, eikä tämä määrä 
saisi ylittää 10:tä prosenttia pyynnön 
esittäneelle jäsenvaltiolle EAKR:sta ja 
koheesiorahastosta osoitetusta asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 28 artiklan 3 kohdan 
b alakohdan mukaisesti hyväksytystä 
ohjeellisesta kokonaisosuudesta vuosiksi 
2007–2013. Lisäksi on varmistettava, että 
unionin osuus riskinjakovälineen 
rahoituksesta, mukaan luettuina 
hallintopalkkiot ja muut tukikelpoiset 
kustannukset, rajataan tiukasti edellä 
tarkoitettuun riskinjakovälineeseen 
osoitetun unionin rahoituksen 
enimmäismäärään eikä Euroopan 
unionin yleiseen talousarvioon saisi 
kohdistua muita vastuuvaateita. 
Riskinjakovälineestä rahoitetuista 
toimista aiheutuvat mahdolliset muut 
riskit olisi näin ollen annettava joko 
Euroopan investointipankin tai sellaisen 
kansallisen tai kansainvälisen 
julkisoikeudellisen yhteisön tai julkisen 
palvelun tehtäviä suorittavan 
yksityisoikeudellisen yhteisön 
vastattaviksi, jonka kanssa 
riskinjakoväline on yhteistyösopimuksella 
perustettu. Jos riskinjakovälineeseen 
osoitettuja varoja jää käyttämättä, 
kyseiselle jäsenvaltiolle olisi annettava 
mahdollisuus pyytää lupaa käyttää nämä 
varat uudestaan samassa 
riskinjakovälineessä edellyttäen, että se 
täyttää yhä tukikelpoisuusedellytykset.

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 e) Komissio varmistaa, että pyynnön 
esittäneen jäsenvaltion antamat tiedot 
ovat totuudenmukaisia ja että jäsenvaltion 
pyyntö on näin ollen oikeutettu, ja se voi 
antaa neljän kuukauden kuluessa 
päätöksen pyynnön esittäneen 
jäsenvaltion riskinjakovälineeseen 
osallistumista koskevista konkreettisissa 
ehdoista ja edellytyksistä. Tässä 
yhteydessä olisi kuitenkin varmistettava, 
että perustetusta riskinjakovälineestä 
myönnetään rahoitusta ainoastaan 
hankkeisiin, joista Euroopan 
investointipankki tai tapauskohtaisesti 
kansalliset tai kansainväliset 
julkisoikeudelliset yhteisöt tai julkisen 
palvelun tehtäviä suorittavat 
yksityisoikeudelliset yhteisöt ovat tehneet 
myönteisen rahoituspäätöksen. Komission 
päätös olisi avoimuuteen ja 
oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä 
julkaistava Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 f) Koska tässä asetuksessa tarkoitettu 
riskinjakoväline on tarkoitettu myös 
luonnostaan kriisinhallintaan ja koska 
kansainvälisiin markkinoihin vaikuttava 
ennennäkemätön kriisi ja taloudellinen 
laskusuhdanne heikentävät vakavalla 
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tavalla useiden jäsenvaltioiden 
rahoitusvakautta ja edellyttävät nopeita 
vastatoimia koko talouteen kohdistuvien 
vaikutusten torjumiseksi, tämän 
asetuksen on tultava voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"1. Rahastoille varattu Euroopan unionin 
talousarvio toteutetaan jäsenvaltioiden ja 
komission yhteisen hallinnoinnin puitteissa 
Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 53 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti, * lukuun ottamatta 
36 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettuja 
riskinjakovälineitä ja 45 artiklassa 
tarkoitettua teknistä tukea.

"1. Rahastoille varattu Euroopan unionin 
talousarvio toteutetaan jäsenvaltioiden ja 
komission yhteisen hallinnoinnin puitteissa 
Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 53 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti, * lukuun ottamatta 
36 a artiklassa tarkoitettuja 
riskinjakovälineitä ja 45 artiklassa 
tarkoitettua teknistä tukea.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
36 artikla – 2 a kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Lisätään 36 artiklaan 2 a kohta (2) Lisätään artikla seuraavasti:
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seuraavasti:

"36 a artikla
Riskinjakoväline

1. Tässä artiklassa riskinjakovälineellä 
tarkoitetaan rahoitusvälinettä (lainoja, 
lainatakuita ja muita rahoitusjärjestelyjä), 
joka kattaa ennalta määritellyn riskin 
joko kokonaan tai osittain, mahdollisesti 
sovittua korvausta vastaan.

"2 a. Jäsenvaltio, joka täyttää 77 artiklan 
2 kohdassa vahvistetut edellytykset, voi 
osoittaa osan 19 ja 20 artiklassa 
tarkoitetuista määrärahoista 
riskinjakovälineeseen, jonka komissio 
perustaa Euroopan investointipankin 
kanssa tai asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 54 artiklan 2 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettujen kansallisten tai 
kansainvälisten julkisoikeudellisten 
yhteisöjen tai yksityisoikeudellisten 
yhteisöjen kanssa samankaltaisin ehdoin ja 
edellytyksin kuin Euroopan 
investointipankkiin sovelletaan ja 
Euroopan investointipankki soveltaa ja 
joka kattaa varausten tekemisen ja 
pääoman kohdentamisen 
riskinjakovälineen nojalla myönnettyjä 
lainoja ja lainatakuita sekä muita 
rahoitusjärjestelyjä varten.

2. "Jäsenvaltio, joka täyttää yhden 
77 artiklan 2 kohdan a, b ja c kohdassa
vahvistetuista edellytyksistä, voi osoittaa 
osan 19 ja 20 artiklassa tarkoitetuista 
määrärahoista riskinjakovälineeseen, joka 
perustetaan komission Euroopan 
investointipankin tai asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 54 artiklan 2 
kohdan c alakohdassa tarkoitettujen 
kansallisten tai kansainvälisten 
julkisoikeudellisten yhteisöjen tai julkisen 
palvelun tehtäviä suorittavien
yksityisoikeudellisten yhteisöjen kanssa
(jäljempänä täytäntöönpaneva 
sopimuspuoli) tekemällä 
yhteistyösopimuksella samankaltaisin 
ehdoin ja edellytyksin kuin Euroopan 
investointipankkiin sovelletaan ja 
Euroopan investointipankki soveltaa ja 
joka kattaa varausten tekemisen ja 
pääoman kohdentamisen 
riskinjakovälineen nojalla myönnettyjä 
lainoja ja lainatakuita sekä muita 
rahoitusjärjestelyjä varten.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu 
yhteistyösopimus sisältää määräyksiä 
erityisesti seuraavista: 
a) unionin rahoituksen kokonaismäärä ja 
sen myöntämisaikataulu
b) täytäntöönpanevan sopimuspuolen 
asettamat sijoitustiliä koskevat ehdot
c) unionin rahoituksen käyttöä koskevat 
tukikelpoisuusedellytykset, riskinjakoon 
liittyvät tarkat yksityiskohdat 
(velkaantumisaste mukaan luettuna) ja 
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täytäntöönpanevan sopimuspuolen 
ehdottamat lainatakuut
d) välineen kustannusten arviointi, jossa 
otetaan huomioon riskimarginaali ja 
välineen kaikkien hallintokulujen 
kattaminen
e) välineeseen liittyvien hanke-ehdotusten 
haku- ja hyväksyntämenettely
f) välineen käyttöaika ja 
raportointivaatimukset.
Tarkan riskinjaon (velkaantumisaste), 
johon täytäntöönpaneva sopimuspuoli 
yhteistyösopimuksessa sitoutuu, on 
tarkoitus olla keskimäärin vähintään 1,5-
kertainen verrattuna unionin osuuteen 
riskinjakovälineestä.
Maksut riskinjakovälineeseen on tehtävä 
erissä sen suunnitelman mukaan, miten 
riskinjakovälinettä aiotaan käyttää 
lainojen ja lainatakuiden myöntämisessä 
tiettyjen toimien rahoittamiseksi.

Tällaista riskinjakovälinettä saa käyttää 
ainoastaan lainoja ja lainatakuita sekä 
muita rahoitusjärjestelyjä varten
Euroopan aluekehitysrahastosta tai 
koheesiorahastosta osarahoitettujen 
toimenpiteiden rahoittamiseksi 56 artiklan 
soveltamisalaan kuulumattomien 
menojen osalta.

4. Riskinjakovälinettä saa käyttää 
54 artiklan 5 kohdasta poiketen 
rahoitettaessa Euroopan 
aluekehitysrahastosta tai 
koheesiorahastosta osarahoitettujen 
toimenpiteiden sellaisia 
investointikustannuksia, joita ei voida 
pitää 55 artiklan mukaisina 
tukikelpoisina kustannuksina tai 
2 artiklan 5 kohdan mukaisina julkisina 
menoina valtiontukea koskevien unionin 
sääntöjen mukaisesti.
Sillä voidaan myös rahoittaa toimia, jotka 
auttavat saavuttamaan tukea pyytäneen 
jäsenvaltion kansallisen strategisen 
viitekehyksen tavoitteet ja yhteisön 
koheesiopolitiikan strategisten 
suuntaviivojen1 tavoitteet ja ovat 
parhaiten omiaan edistämään unionin 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
strategiaa.

Komissio toteuttaa riskinjakovälineen 
välillisen keskitetyn hallinnoinnin 

5. Komissio toteuttaa riskinjakovälineen 
välillisen keskitetyn hallinnoinnin 
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puitteissa asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 54 artiklan 2 kohdan
mukaisesti.

puitteissa asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 54 artiklan ja 56 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

Maksut riskinjakovälineeseen on tehtävä 
erissä sen suunnitelman mukaan, miten 
riskinjakovälinettä aiotaan käyttää 
lainojen ja lainatakuiden myöntämisessä 
tiettyjen toimien rahoittamiseksi.

6. Tukeen oikeutetun jäsenvaltion on 
laadittava riskinjakovälineen 
hyödyntämisestä komissiolle kirjallinen 
pyyntö 31 päivään elokuuta 2013 
mennessä. Pyynnössään jäsenvaltion on 
annettava kaikki tarvittavat tiedot 
vahvistaakseen
a) että se täyttää jonkin 77 artiklan 
2 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetuista edellytyksistä, ja tässä 
tarkoituksessa sen on viitattava neuvoston 
päätökseen tai muuhun asian todistavaan 
säädökseen
b) luettelon joko EAKR:sta tai 
koheesiorahastosta osarahoitetuista 
ohjelmista sekä osuuden, jonka se haluaa 
siirtää kyseisten ohjelmien vuosien 2012 
ja 2013 määrärahoista 
riskinjakovälineeseen
c) luettelon 4 kohdan mukaisesti 
ehdotetuista hankkeista ja osuuden, jonka 
se haluaa siirtää kyseisten ohjelmien 
vuosien 2012 ja 2013 määrärahoista 
riskinjakovälineeseen
d) määrän, jonka se voi käyttää sille 
18 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
osoitetuista koheesiopolitiikan 
määrärahoista yksinomaan omaksi 
hyväkseen, sekä ohjeellisen määrän, joka 
voidaan sitoa riskinjakovälineen 
tavoitteisiin yksinomaan unionin vuosia 
2012 ja 2013 koskevista tekemättä olevista 
talousarviositoumuksista 75 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

Asianomainen jäsenvaltio esittää pyynnön 
komissiolle, joka tekee päätöksen 
täytäntöönpanosäädöksellä, jossa 

7. Varmistuttuaan jäsenvaltion pyynnön 
oikeutuksesta komissio tekee neljän 
kuukauden sisällä päätöksen, jossa 
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kuvataan järjestelmä, joka on luotu sen 
takaamiseksi, että saataville asetettava 
määrä käytetään yksinomaan sen 
jäsenvaltion hyväksi, jolle osoitetuista 
koheesiopolitiikan määrärahoista määrä on 
18 artiklan 2 kohdan nojalla peräisin; 
komissio vahvistaa myös tällaiseen 
riskinjakovälineeseen sovellettavat ehdot 
ja edellytykset. Ehdoissa ja edellytyksissä 
on käsiteltävä ainakin seuraavia:

kuvataan järjestelmä, joka on luotu sen 
takaamiseksi, että saataville asetettava 
määrä käytetään yksinomaan sen 
jäsenvaltion hyväksi, jolle osoitetuista 
koheesiopolitiikan määrärahoista määrä on 
18 artiklan 2 kohdan nojalla peräisin; 
komissio vahvistaa konkreettiset ehdot ja 
edellytykset, joita sovelletaan pyynnön 
esittäneen jäsenvaltion 
riskijakovälineeseen osallistumiseen. 
Konkreettisissa ehdoissa ja edellytyksissä 
on käsiteltävä erityisesti seuraavia:

a) jäljitettävyys ja kirjanpito, tiedot varojen 
käytöstä sekä seuranta- ja 
valvontajärjestelmistä; ja

a) jäljitettävyys ja kirjanpito, tiedot varojen 
käytöstä, maksuehdoista sekä seuranta- ja 
valvontajärjestelmistä;

b) palkkioiden ja muiden 
hallintokustannusten määräytyminen.

b) palkkioiden ja muiden 
hallintokustannusten määräytyminen;
c) ohjeellinen luettelo rahoitukseen 
tukikelpoisista hankkeista ja
d) unionin rahoituksen enimmäismäärä, 
joka riskinjakovälineeseen voidaan 
myöntää jäsenvaltion käytettävissä 
olevasta määrästä, sekä käytännön 
toteutukseen liittyvät maksusuoritukset.
Komission päätös julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.
Komissio antaa jäsenvaltion pyyntöä 
koskevan päätöksensä varmistaen, että 
perustetusta riskinjakovälineestä voidaan 
osoittaa rahoitusta vain sellaisiin 
tukikelpoisiin hankkeisiin, joista joko EIP 
tai kansallinen tai kansainvälinen 
julkisoikeudellinen tai julkisen palvelun 
tehtäviä suorittava yksityisoikeudellinen 
yhteisö ovat tehneet myönteisen 
rahoituspäätöksen.
8. Kyseisiä EAKR:n ja koheesiorahaston 
toimenpideohjelmia tarkistetaan 
33 artiklan 2 kohdan mukaisesti ennen 
7 kohdassa tarkoitettua komission 
päätöstä. 

Riskinjakovälineelle osoitetuille varoille on 
asetettava ehdoton katto, eivätkä ne saa 
aiheuttaa vastuuvaateita unionin 

9. Riskinjakovälineelle osoitetuille varoille 
on asetettava ehdoton katto, eivätkä ne saa 
ylittää 10:tä prosenttia pyynnön 
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talousarvioon tai asianomaisille 
jäsenvaltioille.

esittäneelle jäsenvaltiolle EAKR:sta ja 
koheesiorahastosta osoitetusta 28 artiklan 
3 kohdan b alakohdan mukaisesti 
hyväksytystä ohjeellisesta 
kokonaisosuudesta vuosiksi 2007–2013.
Tämän artiklan 4 kohdan 2 alakohdassa 
tarkoitettuihin hankkeisiin on 
käytettävissä määrä, joka jää jäljelle 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimien rahoittamisen jälkeen. Edellä 
7 kohdassa tarkoitetulla päätöksellä 
hyväksytyn riskinjakovälinettä koskevan 
unionin kokonaisosuuden lisäksi unionin 
osallistuminen riskinjakovälineeseen ei
saa aiheuttaa muita vastuuvaateita unionin 
talousarvioon tai asianomaisille 
jäsenvaltioille.

Riskinjakovälineen kattaman toimen 
loppuun saattamisen jälkeen jäljelle 
mahdollisesti jäävä määrä voidaan käyttää 
asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä 
uudestaan riskinjakovälineen puitteissa, jos 
jäsenvaltio edelleen täyttää yhden 
77 artiklan 2 kohdassa täsmennetyistä 
edellytyksistä. Jos jäsenvaltio ei enää täytä 
kyseisiä edellytyksiä, jäljelle jäänyt määrä 
katsotaan varainhoitoasetuksen 18 
artiklassa tarkoitetuiksi 
käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi. 
Asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä 
tällaisten käyttötarkoitukseensa sidottujen 
tulojen tuottamat ylimääräiset 
maksusitoumusmäärärahat lisätään 
seuraavana vuonna kyseisen jäsenvaltion 
koheesiopolitiikan määrärahoihin."

10. Riskinjakovälineen kattaman toimen 
loppuun saattamisen jälkeen jäljelle 
mahdollisesti jäävä määrä voidaan käyttää 
asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä 
uudestaan riskinjakovälineen puitteissa, jos 
jäsenvaltio edelleen täyttää yhden 
77 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohdassa
täsmennetyistä edellytyksistä. Jos 
jäsenvaltio ei enää täytä yhtäkään 
kyseisistä edellytyksistä, jäljelle jäänyt 
määrä katsotaan varainhoitoasetuksen 
18 artiklassa tarkoitetuiksi 
käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi. 
Asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä 
tällaisten käyttötarkoitukseensa sidottujen
tulojen tuottamat ylimääräiset 
maksusitoumusmäärärahat lisätään 
seuraavana vuonna kyseisen jäsenvaltion 
koheesiopolitiikan määrärahoihin."

_______________
1 Ks. neuvoston päätös N:o 2006/702/EY, 
tehty 6 päivänä lokakuuta 2006, yhteisön 
koheesiopolitiikan strategisista 
suuntaviivoista, EUVL L 291, 21.10.2006, 
s. 11."

Or. en
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PERUSTELUT

Komission ehdotuksen konteksti ja sisältö
Tehtyään neuvoston asetukseen (EY) N:o 1083/2006 jo kaksi muutosesitystä komissio 
ehdottaa nyt kolmatta muutosta, jossa vahvistetaan riskinjakovälineen perustamista koskevia 
säännöksiä.

Komissio ja EIP pyysivät 21. heinäkuuta 2011 euroalueen valtioiden ja hallitusten päämiehiä 
parantamaan lainaohjelmien ja unionin varojen välistä synergiaa niissä jäsenvaltioissa, jotka 
saavat muutoksen voimaantulohetkellä unionin tai Kansainvälisen valuuttarahaston tukea. 
Tällä hetkellä tällaista tukea saavat Irlanti, Kreikka, Portugali ja Romania.

Toimenpiteen tarkoituksena on puuttua joidenkin jäsenvaltioiden, etenkin Kreikan, vakaviin 
ongelmiin tarjota yksityistä rahoitusta infrastruktuuri- ja tuotannollisissa investoinneissa, joita 
ei voida rahoittaa kokonaan julkisin varoin.

Erityisesti tämä koskee nettotuloja tuottavia infrastruktuurihankkeita (kuten maksulliset 
moottoritiet tai muu infrastruktuuri, josta saadaan käyttäjämaksuja), koska koheesiopolitiikan 
rahoitus ei riitä näistä saatavien tulojen korvaamiseen. Näin on asianlaita myös 
tuotannollisissa investoinneissa, joissa julkisen tuen enimmäismäärää säätelevät valtiontukea 
koskevat säännöt. Komission ehdotus koskee vain tuloja tuottavia hankkeita, sillä tuloista 
katetut investointikustannukset eivät ole EU-osarahoituskelpoisia.

Kreikan kaltaisissa rahoitus- ja talouskriisin kovimmin koettelemissa jäsenvaltioissa tietyt 
strategiset hankkeet, joille on myönnetty osarahoitusta koheesiopoliittisista ohjelmista, ovat 
nyt vaarassa jäädä toteutumatta, koska yksityisen sektorin investoijien ja pankkien likviditeetti 
ei riitä hankkeisiin ja hankkeiden promoottoreille myönnettäviin lainoihin tai olosuhteiden 
vuoksi ne eivät enää halua ottaa investointiin liittyviä riskejä.

Ehdotettu toimenpide on poikkeus koheesiopolitiikan tavanomaiseen toimintakehykseen ja se 
on oikeutettu ainoastaan kriisistä johtuvissa poikkeusolosuhteissa. Tarkoituksena on kattaa 
osa pankkien tai hankkeiden promoottoreiden lainoihin liittyvistä riskeissä jäsenvaltioissa, 
jotka ovat rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa tai kärsivät niiden uhasta, jotta 
yksityiset sijoittavat pysyisivät hankkeissa mukana ja jotta pystyttäisiin ratkaisemaan 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanoon liittyviä mittavia ongelmia.

Ehdotuksen mukaan riskinjakovälineen täytäntöönpanemiseksi osa näiden jäsenvaltioiden 
käytettävissä olevista määrärahoista olisi mahdollista siirtää takaisin komissiolle. Tavoitteena 
on laajentaa pääoman tarjontaa lainoista ja lainatakuista odotettavissa olevien ja 
odottamattomien tappioiden kattamiseksi; tämä toteutetaan riskinjakoa koskevan 
kumppanuuden puitteissa Euroopan investointipankin ja/tai muiden sellaisten julkisen 
palvelun tehtäviä suorittavien rahoituslaitosten kanssa, jotka ovat halukkaita jatkamaan 
lainaamista hankevastaaville ja pankeille yksityisen osarahoituksen saamiseksi 
rahoitusrahastojen ja koheesiorahaston tuella toteuttaville hankkeille. Koheesiopolitiikan 
mukaisesti kaudella 2007–2013 myönnettävä kokonaismäärä ei näin ollen muuttuisi. 
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Ehdotetut toimenpiteet olisivat väliaikaisia ja päättyisivät, kun jäsenvaltio poistuu 
rahoitustukimekanismista. Komissio toteuttaa riskinjakovälineen välillisen keskitetyn 
hallinnoinnin puitteissa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 54 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Esittelijän kommentit

Esittelijä pitää ehdotusta tervetulleena ja toteaa, että sen tarkoituksena on varmistaa Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR) ja koheesiorahastosta osarahoitettujen ohjelmien 
täytäntöönpanon jatkuvuus rahoitustukea saavien jäsenvaltioiden talouden elpymistä silmällä 
pitäen.

Esittelijän mielestä ehdotusta on joiltakin osin selkiytettävä ja hän jättää tarkistuksia, joiden 
tarkoituksena on selventää tekstiä, lisätä siihen riskinjakovälineen määritelmä 
(varainhoitoasetuksen tekstiä koskevan äskettäisen kompromissiehdotuksen mukaisesti) sekä 
kuvata yksityiskohtaisesti menettelyä, jota on sovellettava, kun riskinjakoväline perustetaan ja 
pannaan täytäntöön unionin muissa toimintalinjoissa käytettävien riskinjakovälineiden 
tarjoamien oikeudellisten mallien perusteella. Lisäksi esittelijä ehdottaa säädösvalmisteluiden 
parantamiseen liittyvistä syistä uuden 36 a artiklan lisäämistä sekä kyseisen artiklan jäsentelyä 
kohtiin ja alakohtiin.

Esittelijä ehdottaa tarkistusta, jossa määritellään riskinjakovälineen enimmäismäärä, ja toistaa, 
että välineestä ei saa aiheutua vastuuvaateita unionin tai kyseisen jäsenvaltion talousarvioon 
välineelle osoitettujen varojen lisäksi.

Jotta mekanismiin otettaisiin ainoastaan taloudellisesti kannattavia, tuloja tuottavia hankkeita, 
esittelijä tarkentaa, että riskinjakovälineestä voidaan tukea vain hankkeita, joista EIP tai 
vastaavat yhteisöt ovat tehneet myönteisen rahoituspäätöksen. Kaikkia riskejä ei kateta 
unionin talousarviosta, vaan riskit jaetaan EIP:n tai muiden vastaavien yhteisöjen kanssa, 
joten tarkka riskinjako (velkaantumisaste) on asetettava keskimäärin vähintään 1,5-kertaiseksi 
verrattuna unionin osuuteen riskinjakovälineestä.

Mitä tulee riskinjakovälineestä annettavaan tukeen oikeutettuihin hankkeisiin esittelijä jättää 
tarkistuksia, joiden mukaisesti etusijalle olisi asetettava sellaiset tuloja tuottavat ja 
valtiontukea saavat hankkeet, jotka jo sisältyvät kyseisten jäsenvaltioiden toimintaohjelmiin. 
Lisäksi tukikelpoisiksi hyväksyttäisiin muita hankkeita, jotka auttavat saavuttamaan pyynnön 
esittäneen jäsenvaltion kansalliseen strategiseen viitekehykseen liittyvät tavoitteet sekä 
yhteisen koheesiopolitiikan strategiset suuntaviivat ja joista saattaa olla hyötyä kyseisten 
jäsenvaltioiden talouden elpymisessä.


